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            ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

                         ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 

                     Rue des Petits Carmes 6, 1000 Bruxelles 
                    Τηλ. : 00 32 2 545 55 06-7 

             Email : ecocom-brussels@mfa.gr   
 Βρυξέλλες, 6/10/2020 
 Α.Π.: Φ. 3070/431 

 
 
 
ΠΡΟΣ :  ΠΙΝΑΚΑ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
   
 
ΚΟΙΝ:   -  Διπλ. Γραφ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννη  
             - Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δ.Ο.Σ. & Εξωστρέφειας  
             - Γραφείο κ  Β’  Γεν.   Δ/ντριας  
             - Β4, Β8  Δ/νσεις 
 
Ε.Δ.:    -Πρεσβεία Βρυξελλών 
              
            
 
 
ΘΕΜΑ: Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Βέλγιο-Σεπτέμβριος  

2020  
   

                    Σας αποστέλλουμε συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή δελτίο οικονομικών και 
επιχειρηματικών εξελίξεων από το Βέλγιο που συνέταξε το Γραφείο μας για τον μήνα 
Σεπτέμβριο 2020.     

 

 

      Ο Προϊστάμενος 

 
               Αναστάσιος Παπαθωμάς  

                                                        Σύμβουλος Ο.Ε.Υ.  Α΄ 
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                                   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. 
E-mail: info@eg.gov.gr    
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ)      
E-mail: pse@otenet.gr   
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ)  
E-mail:info@seve.gr    
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  
E-mail:info@crete-exporters.com 
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (OAEΠ) 
E-mail: oaep@oaep.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ) 
E-mail:info@sev.org.gr 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ) 
E-mail:info@sbbe.gr, secretariat@sbbe.gr 
 
ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS 
E-mail: ekt@ekt.gr  
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ) 
E-mail: keeuhcci@uhc.gr 
    
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ - ΓΡ. ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 
eirini.konstantinidou.uhcci@skynet.be  
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
E-mail: info@acci.gr     

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
E-mail: root@ebeth.gr  
 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
E-mail: evep@pcci.gr  
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ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
info@veth.gov.gr 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
E-mail: Syndesmos.ep.el@gmail.com  
 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
info@bep.gr 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) 
E-mail: gramproedrou@gnto.gr   
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  
E-mail: hba@hba.gr   
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
E-mail: oee@oe-e.gr   
 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
E-mail: info@esee.gr   
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΣΜΑ) 
E-mail: info@sesma.gr  
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) 
E-mail: eede@eede.gr   
 
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
E-mail: info@dde.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΕΒΤ) 
E-mail: sevt@sevt.gr 
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΤΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ) 
seletrope@gmail.com  
 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ (ΠΕΜΕΤΕ)   
E-mail:info@pemete.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
(ΣΕΒΙΤΕΛ)  
E-mail:sevitel@oliveoil.gr  
 
ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ (ΕΔΟΑΟ) 
E-mail: info@newwinesofgreece.com 
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟIΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
E-mail: keosoe@otenet.gr   
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ  
ΠΟΤΩΝ  
E-mail: seaop@hol.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ (ΣΕΟ) 
E-mail: seo@wine.org.gr     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ  
E-mail: efrainein@efrainein.gr,   
 
OINOI ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΒΕ) 
E-mail: info@wineroads.gr          
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 
E-mail: seva@sevt.gr 
 
ΒΕΛΓΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
E-mail: nk@jurispectrum.com  
 
Newsville Asbl 
E-mail: support@newsville.be  
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Διεύθυνση: Rue des Petits Carmes 6, B-1000, Bruxelles 

Τηλέφωνο: +322-5455506-7, e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΒΕΛΓΙΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2020 

 

Οικονομία του Βελγίου-Σεπτέμβριος 2020.   

Σύμφωνα με την ποιό πρόσφατη εκτίμηση, της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Προυπολογισμού του Βελγίου, το έλλειμμα για το 2020 θα είναι 33,4 

δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύει το 7,6% του ΑΕΠ. Για το 2021, 

η Επιτροπή Παρακολούθησης αναμένει έλλειμμα 24 δισ. Ευρώ ή 5% του ΑΕΠ. 

Παράλληλα αναμένεται ύφεση 7,4% το 2020, μικρότερη από το 10,6% όπως 

είχε προβλεφθεί τον περασμένο Ιούνιο. Το 2021, η βελγική οικονομία θα πρέπει, 

σύμφωνα με το Σχέδιο, να επιστρέψει σε ανάπτυξη 6,5% έναντι 8,2%, 

σύμφωνα με τις εκτίμησεις του Ιουνίου. Τα στοιχεία για το Βελγίο είναι λίγο 

καλύτερα από αυτά της ζώνης του ευρώ, για τα οποία το Γραφείο 

Προγραμματισμού προβλέπει ύφεση 7,9% το 2020, ακολουθούμενη από 

ανάκαμψη 5,7% το 2021. Παράλληλα το έλλειμμα του βελγικού 

προϋπολογισμού αυξάνεται επικίνδυνα σύμφωνα με την Επιτροπή. 

Σε επίπεδο ομοσπονδιακών διοικήσεων, το έλλειμμα θα είναι 21,5 

δισεκατομμύρια ευρώ το 2020 και 15,8 δισεκατομμύρια το 2021. Όσον αφορά 

την κοινωνική ασφάλιση, η Επιτροπή Παρακολούθησης ανακοινώνει έλλειμμα 

11,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. το τρέχον έτος και 8,1 δισεκατομμύρια το επόμενο 

έτος. 

Η στασιμότητα στην αγορά εργασίας του Βελγίου συνεχίζεται και στο 3ο 

τρίμηνο τους τρέχοντος έτους, σύμφωνα με έρευνα της ManPower Group, 

βάσει της οποίας το 11% των βελγικών επιχειρήσεων σχεδιάζει να προχωρήσει 

σε απολύσεις. Η κρίση του κορωναιού συνεχίζει, όπως ήταν αναμενόμενο, να 

επηρεάζει αρνητικά την αγορά εργασίας.  Από την άλλη πλευρά, όμως, το ίδιο 

ποσοστό εργοδοτών (11%) σχεδιάζει να προχωρήσει σε προσλήψεις 

προσωπικού με αποτέλεσμα η πρόβλεψη για θέματα απασχόλησης να είναι 

ουδέτερη. Επισημαίνεται ότι οι εργοδότες στη Φλάνδρα είναι πιο απαισιόδοξοι 

(αρνητική πρόβλεψη για απασχόληση, -3%), ενώ οι εργοδότες στη Βαλλονία 
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αναμένουν αύξηση προσλήψεων της τάξης του 2%. Στις Βρυξέλλες οι 

προοπτικές για την απασχόληση είναι σαφώς πιο ευοίωνες (6%).  Σε γενικές 

γραμμές πάντως οι εργοδότες είναι πιο απαισιόδοξοι στο 4ο τρίμηνο του 2020, 

σε σχέση με ό,τι ίσχυε στο 3ο, σχετικά με το πότε η κατάσταση θα επανέλθει 

σε φυσιολογικά επίπεδα. Συγκεκριμένα, μόνο το 58%, έναντι του 72% τον 

περασμένο Ιούνιο, αναμένουν ότι οι προσλήψεις θα επανέλθουν στα προ κρίσης 

επίπεδα. Το 15% πιστεύει ότι θα χρειαστεί πάνω από έναν χρόνο για να συμβεί 

αυτό, ενώ το 12% εκτιμά ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί ποτέ.  

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της FEB (Federation of Belgian 

Entreprises) Pieter Timmermans το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής κρίσης 

βρίσκεται ακόμη μπροστά μας, χιλιάδες επιχειρήσεις, υγιείς πριν από τον Covid, 

απειλούνται τώρα με πτώχευση. Σε συνεργασία με την εταιρεία Graydon έγινε 

προσπάθεια απεικόνισης της κατάστασης αναλύοντας περισσότερες από 

400.000 εταιρείες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εάν δεν είχαν ληφθεί μέτρα 

στήριξης, όπως προσωρινή ανεργία, αναβολή ΦΠΑ, μέτρα τραπεζικής στήριξης, 

μεταξύ άλλων, το 40% των εταιρειών θα αντιμετώπιζε πολύ μεγάλη δυσκολία, 

αντί για 20% όπως βλέπουν σήμερα. Πρόκειται κυρίως για ΜΜΕ, οι οποίες 

απασχολούν μεταξύ 5 και 20 ατόμων, και νέες εταιρείες ηλικίας κάτω των 

τεσσάρων ετών οι οποίες απασχολούν συνολικά 300.000 άτομα.  Οι κλάδοι 

αφορούν τουρισμό, εκδηλώσεις, πολιτισμό, φιλοξενία. Αλλά και στο εμπόριο, 

τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα έπιπλα και τα τρόφιμα, θα υπάρξουν 

σημαντικά προβλήματα. Παράλληλα οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν λάβει 

οικονομική υποστήριξη από το κράτος, αλλά δεν ξοδεύουν, ενδεικτικό είναι ότι  

το ποσοστό αποταμίευσης έχει μειωθεί από 12% σε 20%. Επιπλέον ως μια μικρή 

χώρα που προσανατολίζεται στις εξαγωγές, υπάρχουν πολλές εταιρείες που 

εξαρτώνται από το άνοιγμα των συνόρων και την ανάκαμψη του διεθνούς 

εμπορίου.  

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της FEB είναι απίθανο να 

επιστρέψουμε σε ένα αποδεκτό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης πριν από τα 

μέσα του 2021, ενώ στο μεταξύ πρόκειται να συμβούν χρεοκοπίες, αύξηση της 

διαρθρωτικής ανεργίας και σημαντικός αντίκτυπος στην αγοραστική δύναμη. 

Συνολικά το Βέλγιο δεν θα πρέπει μόνο να διαχειριστεί τις συνέπειες της κρίσης 

Covid, αλλά και τα προβλήματα από το Brexit, ενώ είναι σημαντικό  να 

οριστικοποιηθεί η διεπαγγελματική συμφωνία με τα συνδικάτα το φθινόπωρο.  

Παράλληλα κατά τις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης 

τέθηκε το θέμα της φορολόγησης των κεφαλαιακών κερδών, δεδομένου ότι στο 

Βέλγιο υπάρχει ένα καθεστώς μη φορολόγησης κερδών. Τά κέρδη από 

επενδύσεις σε μετοχές και άλλα χρηματοοικονομικά προιόντα, δεν 

φορολογούνται, ενώ από την άλλη πλευρά, τα μερίσματα φορολογούνται και 

μερικές φορές διπλά στην περίπτωση ξένων τίτλων. 
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Το ζήτημα της φορολογίας της υπεραξίας από επενδύσεις κινητών αξιών δεν 

είναι νέο. Υπενθυμίζεται ότι δηλητηρίασε τις σχέσεις μεταξύ των σχηματισμών 

του «σουηδικού συνασπισμού» (N-VA, MR, Open VLD, CD&V), τον Νοέμβριο 

του 2014, όταν δημιουργήθηκε η κυβέρνηση του Charles Michel, ενώ το CD&V, 

το οποίο δεν είχε επιτύχει φόρο υπεραξίας στην κυβερνητική συμφωνία, άνοιξε 

ξανά τη συζήτηση. Μετά από δύσκολες συζητήσεις, συμφώνησε τελικά το 2017 

φόρος 0,15% στους λογαριασμούς κινητών αξιών αξίας άνω των 500.000 ευρώ. 

Ωστόσο, αυτή η διάταξη στην συνέχεια θα θεωρηθεί αντισυνταγματική και θα 

ακυρωθεί δύο χρόνια αργότερα.  

Παράλληλα ο Φόρος περιουσίας και η άρση του τραπεζικού απορρήτου 

βρίσκονται επίσης στην ατζέντα της νέας κυβέρνησης για το 2021. Αυτό 

αναμένεται στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2021. Αναμένεται να 

περιλάβει άτομα με κινητή περιουσία περισσότερο από ένα εκατομμύριο ευρώ. 

Επίσης συζητέιται η άρση του ιδιότυπου «τραπεζικού απορρήτου». Στο Βέλγιο 

όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι εγγεγραμμένοι στην Κεντρική Τράπεζα, 

αλλά μέχρι σήμερα ένας οικονομικός επιθεωρητής δεν μπορεί για κανένα λόγο 

να έχει πρόσβαση στο υπόλοιπο του λογαριασμού. Ο συνδυασμός αυτής της 

άρσης του τραπεζικού απορρήτου με τον φόρο περιουσίας αναμένεται να 

ισχύσει από το 2023.  

 

Συνέντευξη Διευθύνοντος Σύμβουλου της Ryanair για τις ενισχύσεις 

των αεροπορικών εταιρείων και το μέλλον του αεροδρομίου του 

Zaventem. 

 

Σύμφωνα με τον κ. Michael O'Leary, Διευθύνοντα Σύμβουλο της αεροπορικής 

εταιρείας Ryanair σε συνέτευξή του στην εφημερίδα L’ Echo, αναμένεται ένας 

δύσκολος χειμώνας ενώ δεν αποκλείει περαιτέρω απολύσεις στο Βέλγιο. 

Διερωτάται γιατί η Brussels Airlines, θυγατρική της Lufthansa, λαμβάνει 

βοήθεια από το βελγικό κράτος ενώ εταιρείες όπως η Ryanair ή η Easyjet που 

φέρνουν ανταγωνισμό στη Zaventem και το Charleroi δεν λαμβάνουν βοήθεια. 

Αυτή η βοήθεια δεν δημιουργεί τίποτα άλλο από κακό ανταγωνισμό.Η εταιρεία 

θεωρεί ότι επλήγη από την κρατική ενίσχυση προς τη Lufthansa και τη 

θυγατρική της Brussels Airlines. To Βέλγιο αποφάσισε να δανείσει 290 

εκατομμύρια ευρώ στην Brussels Airlines. Οπως αναφέρει δεν πρόκειται για 

δάνειο προς τις Brussels Airlines, αλλά για κρατική ενίσχυση στη Lufthansa, μια 

γερμανική αεροπορική εταιρεία που έχει ήδη λάβει 9 δισεκατομμύρια ευρώ από 

τη γερμανική κυβέρνηση, ένα δισεκατομμύριο από την ελβετική κυβέρνηση και 

600 εκατομμύρια από την Αυστρία.  
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Στόχος της εταιρείας του είναι να επιβιώσει από αυτήν την κρίση και να 

διατηρήσει  όσο το δυνατόν περισσότερα αεροπλάνα και θέσεις εργασίας.  

Ανέφερε επίσης ότι συζητούν με την Boeing για περισσότερες παραδόσεις 

αεροσκαφών την άνοιξη του 2021. Η Ryanair θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί 

πολύ δυναμικά όταν καταστεί δυνατόν, αλλά προς το παρόν βλέπει περικοπές 

μισθών και θέσεων εργασίας. Επίσης υποστήριξε ότι θα υπάρχει πολύ λιγότερη 

χωρητικότητα στην αγορά μετά το Covid και η Ryanair θα ανταποκριθεί με 

χωρητικότητα, ενώ ιδιαίτερα στο Charleroi με χαμηλές τιμές. Τέλος ανέφερε ότι 

το  Charleroi θα παραμείνει σημαντικό αεροδρόμιο  για την εταιρεία αλλά δεν 

ξέρει αν η δραστηριότητα θα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.  

 

Δημιουργία ενός ψυχαγωγικού πάρκου Legoland στον χώρο της 

Caterpillar στο Charleroi. Επένδυση της Merlin Entertainment.  

Τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρηση της Αμερικανικής ετιαρείας Caterpillar 

μία εκταση 100 εκτάρια, που παραμένει ανεκμετάλλευτη  ετοιμάζεται να 

φιλοξενήσει ψυχαγωγικό πάρκο της Legoland. Την επένδυση ύψους  300 

εκατομμύρια ευρώ θα πραγματοποίησει η Merlin Entertainment με δημιουργία 

800 έως 1.000 θέσεων εργασίας στην περιοχή.  

Ο όμιλος Merlin Entertainmentments είναι ο ηγέτης στον τομέα της 

ψυχαγωγίας τα αξιοθέατα του προσέλκυσαν σχεδόν 67 εκατομμύρια επισκέπτες 

παγκοσμίως το 2019. Ιδρύθηκε το 1998 από τον τρέχοντα διευθύνοντα 

σύμβουλό της, τον Nick Varney, ο όμιλος εδρεύει στο Poole του Ηνωμένου 

Βασιλείου, είναι κάτοχος ενός εντυπωσιακού χαρτοφυλακίου. Μεταξύ αυτων τα 

μουσεία Madame Tussauds, τα θαλάσσια πάρκα Sea Life - 

συμπεριλαμβανομένου ενός στο Blankenberge - τα λούνα παρκ Heide Park και 

Chessington και, φυσικά, και τα οκτώ Legolands.  

 

Η ING Belgium αναμεμιγμένη σε σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου 

χρήματος  

Στο πρόσφατο σκάνδαλο FinCEN Files η βελγική ING φαίνεται να έχει 

διευκολύνει την συναλλαγή μιας  μυστηριώδους βρετανικής εταιρείας η οποία 

στέλνει εκατομμύρια δολάρια από βουλγαρικό λογαριασμό σε εταιρεία που 

εδρεύει στο Beliz.   

Συνολικά, πέντε διαφορετικά τραπεζικά ιδρύματα έχουν στείλει ειδοποιήσεις, 

τουλάχιστον 10 φορές, στα εποπτικά τους όργανα τους  σχετικά με μία  εταιρεία 

με το όνομα Medina, η οποία αποτελεί αντικείμενο έρευνας από το 2017 

ανάμεσα σε άλλες αρχές και από τον κυπριακό οργανισμό για την καταπολέμηση 
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της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η εταιρεία Medina 

φέρεται να είναι  συνδεδεμένη με τη διαδικτυακή βιομηχανία πορνό. 

Η ING Βέλγιο φέρεται να ενεργοποίησε το δίκτυο ανταποκριτών της ώστε να 

καταστήσει δυνατή τη συναλλαγή σε δολάρια, παρέχοντας υπηρεσία σε 

βουλγαρική τράπεζα TBI Bulgaria η οποία ξέπλενε τα χρήματα για λογαριασμό 

των πελατών της. Μεταξύ των 2.100 "αναφορών ύποπτης δραστηριότητας" που 

βρέθηκαν στα FinCEN Files, η τράπεζα ING Belgium  εμφανίζεται συχνότερα ως 

σύνδεσμος  μεταξύ των βελγικών τραπεζών. Συνολικά εμφανίζεται συνολικά 

179 φορές από τα 365 αρχεία στα οποία εμφανίζεται η λέξη «Βέλγιο».  

Όταν ζητήθηκε να αντιδράσει στις πληροφορίες για παροχή βοήθειας σε  

σειρά ύποπτων συναλλαγών που υπάρχουν στα FinCEN Files, η ING Βέλγιο 

ανέφερε ότι «λαμβάνει συνεχώς μέτρα για την ενίσχυση της στρατηγικής της 

για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος όσο αφορά τη 

συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς. Αυτό ισχύει επίσης για την 

παροχή υπηρεσιών ανταποκριτών τραπεζών". Η τράπεζα διασφαλίζει ότι 

"αξιολογεί συνεχώς τις σχέσεις της με τις τράπεζες-συνεργάτες της. Τα 

τελευταία χρόνια έως και πολύ πρόσφατα, αυτό οδήγησε στον τερματισμό 

ορισμένων σχέσεων που δεν πληρούσαν τα πρότυπα ελέγχου μας ή που δεν 

συμμορφώνονταν με την πολιτική κινδύνου μας. "  

Ωστόσο, η ING εξακολουθεί να βρίσκεται σε σχέση με την TBI Bulgaria, την 

Amicorp Barbados ή άλλες εξωτικές τράπεζες με τις οποίες συνδέθηκε μεταξύ 

2011 και 2017, όπως αποδεικνύεται από τα FinCEN Files.  

Τέλος, η τράπεζα προσθέτει ότι «τα τελευταία χρόνια, η ING έχει εφαρμόσει 

σημαντικά μέτρα για την ενίσχυση και βελτίωση του ρόλου της ως 

θεματοφύλακα. Το 2017, τέθηκε σε εφαρμογή ένα εντατικό πρόγραμμα για το 

σκοπό αυτό. Τώρα περισσότεροι από 4.000 συνάδελφοι σε όλο τον κόσμο - 

συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου - εργάζονται για την καταπολέμηση του 

οικονομικού εγκλήματος ". 

 


